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Vážení obchodní partneři,

nejen na venkově, ale i ve městech si stále 
více lidí pěstuje vlastní ovoce a zeleninu.  
Ale nejde jen o samozásobování a úspěchy  
při sklizni, ale také o zábavu a zážitky  
při společné péči o zahradu a radost z pobytu 
a pohybu v krásně upravené zahradě. Je to 
vítaný trend, zaslouží si naši podporu.

V nabídce firmy Neudorff najdete prostředky 
k řešení téměř všech problémů, s nimiž se 
můžete setkat při péči o zahradu, které jsou 
přitom šetrné k přírodě. 

O ochranu životního prostředí a jeho 
udržitelnost se dnes zákazníci zajímají více než 
v minulosti. Společnost Neudorff se těmito 
tématy zabývá již řadu desetiletí a staly se 
součástí její firemní filozofie. Odstartujte spolu 
s námi novou zahradní sezonu. 

Přejeme vám i sobě krásné počasí a spoustu 
zapálených zahrádkářů.

S přátelským pozdravem

Hans-Martin Lohmann 
jednatel společnosti W. Neudorff GmbH KG

Karl-Heinz Dautz 
ředitel marketingu, distribuce a obchodu 
společnosti W. Neudorff GmbH KG
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Choroby/ŠkůdciPříroda – náš vzor. Už 160 let
Příroda je naším nejlepším učitelem. Řada našich 
výrobků obsahuje účinné látky, které se vyskytují 
běžně v přírodě. Mnoho našich výrobků bylo vyvinu-
to na základě studia přirozeného chování škůdců. Je 
to proto, že jsme se již od založení naší firmy v roce 
l854 zaměřili na ochranu životního prostředí a jeho 
udržitelnost.

Využití síly přírody

Naše vlastní výzkumné oddělení vyvíjí a testuje už 
nyní výrobky, které budou patrně uvedeny na trh 
až kolem roku 2023, musejí totiž projít zdlouhavými 
procesy schvalování a obsáhlými studiemi životního 
prostředí. Při vývoji dáváme přednost účinným lát-
kám přirozeného původu, které nenarušují život včel, 
ptáků, dešťovek a jiných obyvatel zahrady, ale přitom 
umožňují lidem užívat si pohody na zahradě.

Ekologická udržitelnost závisí na zajištění 
mnoha faktorů

Šetřeme zdroje: Přírodní zdroje naší planety, 
voda, energie a dřevo, nejsou nevyčerpatelné.  
Proto dbáme na to, abychom při výrobě 
spotřebovali co nejméně surovin. Podpořte  
i vy ekologickou udržitelnost koupí výrobků,  
které pomáhají šetřit životní prostředí. 

Zachovejme druhovou pestrost: Společenský, 
sociální a ekonomický vývoj naší společnosti se 
bohužel nezastaví před životním prostorem, který 
byl dosud vyhrazen zvířatům a rostlinám. Důsledkem 
je řada vyhubených nebo vyhynulých druhů. Tento 
nepříznivý vývoj můžeme zastavit, jen když se 
budeme chovat ohleduplně a používat výrobky, 
které nijak neovlivňují přirozený výskyt rostlinných  
a živočišných druhů. 

Pečujme o zahradu v souladu s přírodou: 
Značka Neudorff garantuje, že při výrobě a zpra-
cování svých produktů využívá obnovitelné zdroje. 
Proto používání těchto výrobků zatěžuje životní 
prostředí jen minimálně.

Ekologická udržitelnost se značkou Neudorff

Principem trvale udržitelného vývoje se ve firmě 
Neudorff řídíme už celá desetiletí, protože je 
součástí našeho vnitřního přesvědčení, a vyvíjíme 
výrobky, které chrání životní prostředí v maximální 
možné míře. 

Udržitelnost pro nás znamená:

§  využívat podle možností rychle obnovitelné, 
tuzemské suroviny,

§  vyrábět vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů 
energie (voda, slunce, vítr, odpadové teplo  
z bioplynových stanic apod.),
§  pokud musíme elektřinu přikupovat, pak pouze  

z přírodních zdrojů, tedy vyrobenou z obnovitel-
ných  zdrojů energie,
§ vyhýbat se cestování letadlem,
§  omezit emise CO2 z našich firemních vozidel  

na l20 mg,
§  neustále se zabývat zlepšením bilance emisí CO2 

celé naší firmy,
§  definovat ukazatele pro určité oblasti, např. výro-

bu hnojiv, a pravidelně dohlížet na vývoj spotřeby 
energií, ochranu vody, minimalizaci odpadu apod.,
§  podporovat aktivity pro ochranu životního 

prostředí, např. ochranu tropických deštných lesů 
na Kostarice nebo zakládání školních zahrad.

Udržitelnost v praxi

V minulých letech jsme dosáhli úspěchů v ob- 
lasti úspory energií a dalších zdrojů, instalovali jsme 
úsporná osvětlovací tělesa a využíváme vlastní solární 
kolektory. Kontinuálně se snažíme v maximální 
možné míře chránit životní prostředí. Považujeme  
to za svou povinnost, cítíme zodpovědnost vůči 
přírodě a následujícím generacím.
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Bělásek zelný Červci na okrasných rostlinách Housenky Mera zimostrázová

Ploštice Ruměnice pospolná Slimáci Svilušky

Housenky běláska zelného ožírají  
okrajové i středové listy zelí a zůstává  
po nich povrch znečištěný jejich výkaly. 
Doporučuje se preventivně zakrý-
vat záhon od výsadby až po sklizeň 
ochrannou sítí proti hmyzu.
Při prvním výskytu housenek  
na nezakrytém záhonu je třeba použít 
přípravky proti škůdcům Spruzit*.

Červci napadají bylinné rostliny, 
zejména v bytech a sklenících. Dospělí 
jedinci i larvy vysávají pletiva z listů, 
rostliny zaostávají v růstu, deformují se 
a nakonec hynou. Při prvním výskytu 
červců postříkat rostliny přípravkem 
proti škůdcům Spruzit*.

Většinou se jedná o raná stádia motýlů. 
Mohou se na rostlině vyskytovat  
i ve formě kokonů. Housenky prozradí 
nápadný žír na listech a květech. 
Preventivně se osvědčuje ochranná síť 
proti škůdcům.
Při výskytu se doporučuje postřik
přípravkem proti škůdcům Spruzit*.

Napadení merou se projevuje defor-
macemi listů na špičkách výhonů.  
Na lžičkovitě zakřivených listech sají 
mšicím podobné larvy s bílými vosko-
vými vlákny a světlými kupičkami trusu 
(patrnými pod lupou).
Napadené rostliny je třeba ihned oše-
třit přípravky proti škůdcům Spruzit*. 
Preventivně pomáhá pravidelný řez 
keřů (živých plotů).

Mšice listové Molice Mšice rybízová Mšice smrková

Nejdříve jsou patrné deformované listy 
nebo lepkavá medovice na povrchu 
listů. 
Mšice - malí, ovální paraziti s křídly 
nebo bez nich - sají na spodní straně 
listů a na vrcholcích výhonů. 
Okamžitě po zjištění výskytu aplikovat 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan.* 

Způsobují přímé škody sáním na 
spodní straně listů rostlin. Dochází k 
odbarvování, deformování a opadávání 
listů. Molice vylučují lepkavou sladkou 
medovici. Napadené rostliny chřadnou 
a nezřídka i hynou.
Při napadení se aplikují brzy ráno nebo 
večer, zejména na spodní stranu listů, 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan.* 

Prozradí se červenohnědými zduřeni-
nami na listech. Krémově bílé až světle 
zelené mšice sají na spodní straně listů. 
Ihned po zjištění je třeba aplikovat (ze-
jména na spodní strany listů) přípravky 
proti škůdcům Spruzit*.

Když jehličí na smrcích hnědne směrem 
od kmene a jehlice opadávají, sají  
na jehlicích mšice. Napadení je třeba 
kontrolovat již v únoru – pod větev 
položit bílý papír a poklepem na větev 
zjistit, zda na papír nepadají mšice.
Ihned po zjištění výskytu mšic je třeba 
aplikovat přípravky proti škůdcům 
Spruzit* nebo Neudosan.*

Když jsou listy nebo květy zakrnělé 
nebo děravé a žádní škůdci nejsou pa-
trní, je to následek napadení plošticemi. 
Jsou velké 4-7 mm a sají na mladých 
pupenech a poupatech. Po rozvití se 
z malých otvorů po sání vytvoří velké 
díry.
Doporučuje se aplikace brzy ráno 
přípravky proti škůdcům Spruzit*.

Ruměnice se často shromažďují  
na úpatí kmenů lip, akátů nebo jírovců,  
kde se vyhřívají. Objevují se od února 
do září a sají na květech lip nebo vysá-
vají semena a mrtvý hmyz. 
Většinou nijak neškodí, a tak není třeba 
je likvidovat.
V případě přemnožení a škodlivých 
projevů lze aplikovat přípravky proti 
škůdcům Spruzit*.

Přítomnost slimáků prozradí noční žír 
na rostlinách a na povrchu půdy stopy 
slizu.
Šetrný způsob likvidace je použití 
přípravku Ferramol.*

Granule se aplikují mezi rostliny – 
nejlépe večer po závlaze nebo po dešti. 
Aplikaci je třeba opakovat.

Svilušky jsou velmi drobní, světle žlutí 
nebo i červení, ovální roztoči, kteří sají 
na spodní straně listů, kde si vytvářejí 
jemné pavučinky. Vlivem sání vznikají  
na listech tečkovité skvrny a napadené 
listy postupně žloutnou a zasychají.
Při napadení pomáhá aplikovat 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan.* 

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Při výskytu se doporučuje postřik
přípravkem proti škůdcům Spruzit*.

Napadení merou se projevuje defor-
macemi listů na špičkách výhonů.  
Na lžičkovitě zakřivených listech sají 
mšicím podobné larvy s bílými vosko-
vými vlákny a světlými kupičkami trusu 
(patrnými pod lupou).
Napadené rostliny je třeba ihned oše-
třit přípravky proti škůdcům Spruzit*. 
Preventivně pomáhá pravidelný řez 
keřů (živých plotů).

Mšice listové Molice Mšice rybízová Mšice smrková

Nejdříve jsou patrné deformované listy 
nebo lepkavá medovice na povrchu 
listů. 
Mšice - malí, ovální paraziti s křídly 
nebo bez nich - sají na spodní straně 
listů a na vrcholcích výhonů. 
Okamžitě po zjištění výskytu aplikovat 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan.* 

Způsobují přímé škody sáním na 
spodní straně listů rostlin. Dochází k 
odbarvování, deformování a opadávání 
listů. Molice vylučují lepkavou sladkou 
medovici. Napadené rostliny chřadnou 
a nezřídka i hynou.
Při napadení se aplikují brzy ráno nebo 
večer, zejména na spodní stranu listů, 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan.* 

Prozradí se červenohnědými zduřeni-
nami na listech. Krémově bílé až světle 
zelené mšice sají na spodní straně listů. 
Ihned po zjištění je třeba aplikovat (ze-
jména na spodní strany listů) přípravky 
proti škůdcům Spruzit*.

Když jehličí na smrcích hnědne směrem 
od kmene a jehlice opadávají, sají  
na jehlicích mšice. Napadení je třeba 
kontrolovat již v únoru – pod větev 
položit bílý papír a poklepem na větev 
zjistit, zda na papír nepadají mšice.
Ihned po zjištění výskytu mšic je třeba 
aplikovat přípravky proti škůdcům 
Spruzit* nebo Neudosan.*

Když jsou listy nebo květy zakrnělé 
nebo děravé a žádní škůdci nejsou pa-
trní, je to následek napadení plošticemi. 
Jsou velké 4-7 mm a sají na mladých 
pupenech a poupatech. Po rozvití se 
z malých otvorů po sání vytvoří velké 
díry.
Doporučuje se aplikace brzy ráno 
přípravky proti škůdcům Spruzit*.

Ruměnice se často shromažďují  
na úpatí kmenů lip, akátů nebo jírovců,  
kde se vyhřívají. Objevují se od února 
do září a sají na květech lip nebo vysá-
vají semena a mrtvý hmyz. 
Většinou nijak neškodí, a tak není třeba 
je likvidovat.
V případě přemnožení a škodlivých 
projevů lze aplikovat přípravky proti 
škůdcům Spruzit*.

Přítomnost slimáků prozradí noční žír 
na rostlinách a na povrchu půdy stopy 
slizu.
Šetrný způsob likvidace je použití 
přípravku Ferramol.*

Granule se aplikují mezi rostliny – 
nejlépe večer po závlaze nebo po dešti. 
Aplikaci je třeba opakovat.

Svilušky jsou velmi drobní, světle žlutí 
nebo i červení, ovální roztoči, kteří sají 
na spodní straně listů, kde si vytvářejí 
jemné pavučinky. Vlivem sání vznikají  
na listech tečkovité skvrny a napadené 
listy postupně žloutnou a zasychají.
Při napadení pomáhá aplikovat 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan.* 

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Ferramol® Přípravek proti slimákům*

 účinná látka - fosforečnan železitý, běžně se vyskytující ve volné přírodě 
  bezpečně účinkuje na slimáky a plže, kteří se po pozření granulí Ferramolu stáhnou s pocitem 

nasycení do svých podzemních úkrytů, kde uhynou, odpadá tedy sbírání mrtvých slimáků
  na rozdíl od jiných přípravků nedochází u slimáků k nadměrné tvorbě slizu, a proto zůstává 

povrch záhonů čistý 
  není nebezpečný při náhodném požití ani pro domácí zvířata (psy, kočky), ani pro jiná zvířata 

(ježky, žížaly, včely, ptáky) a jiné užitečné organismy
  účinnost se nesnižuje za deště nebo vlhkého počasí, kdy bývají 

slimáci nejaktivnější
  granule vlivem vlhkosti nabobtnají a jsou pak pro slimáky ještě  

atraktivnější, za sucha se granulím vrátí jejich původní velikost 

Dávkování: 5 g/m2 rozsypat ručně 

Ochranná lhůta: 0

3

EAN kód
4005240006702

Balení Ks/karton
200 g 12

Č.mater.: 000214
EAN kód

4005240006719
Balení Ks/karton
500 g 12

Č.mater.: 000215
EAN kód

4005240006726
Balení Ks/karton
1 kg 14
Č.mater.: 000270

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Správná aplikace Ferramolu Odolnost Ferramolu vůči vlhkosti

po nabobtnání granulí přípravek neztrácí na účinnosti 

konkurenční produktFerramol®správně špatně

Odstranění 
slimáků
Za pomoci Ferramolu odstraníte slimáky  
ze záhonů se saláty, zeleninou, okrasnými 
rostlinami a jahodami. Jistý a spolehlivý účinek 
Ferramolu zajišťuje účinná látka – fosforečnan 
železitý. Tato sloučenina fosforu a železa se 
běžně vyskytuje i ve volné přírodě. Ferramol 
je neškodný pro ježky, domácí zvířata, žížaly, 
včely a jiné užitečné organismy a lze ho 
použít i v ekologickém zemědělství.



Finalsan®  Přípravek proti plevelům*

 účinná látka - kyselina pelargonová, jedna z mastných kyselin běžně se vyskytujících v přírodě, 
nezanechává rezidua

	totální herbicid k odstranění plevelů a travin, likviduje i mechy a řasy 
	účinkuje během několika hodin i při nižších teplotách
	po zaschnutí je neškodný pro domácí zvířata, neškodný pro včely
	vhodný pro zahrady, terasy, cesty apod.

Dávkování:  koncentrát se aplikuje v roztoku 100 ml/500 ml vody, rostliny 
důkladně postříkat, maximálně 4 aplikace  
v intervalech 21 - 40 dnů

Ochranná lhůta: 0

Finalsan® AF Přípravek proti plevelům*

 účinná látka - kyselina pelargonová, jedna z mastných kyselin běžně se vyskytujících v přírodě, 
nezanechává rezidua

	totální herbicid k odstranění plevelů a travin, likviduje i mechy a řasy 
	účinkuje během několika hodin i při nižších teplotách
	po zaschnutí je neškodný pro domácí zvířata, neškodný pro včely
	vhodný pro zahrady, terasy, cesty apod.

Dávkování:  roztok k okamžitému použití v nádobkách  
s mechanickým rozprašovačem, rostliny důkladně postříkat, 
maximálně 4 aplikace v intervalech  
21 - 40 dnů 

Ochranná lhůta: 0

4

EAN kód

4005240005118

Balení Ks/karton

500 ml 12

Č.mater.: 000255

EAN kód

4005240005125

Balení Ks/karton

750 ml 12

Č.mater.: 000254

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Likvidace plevelů
Finalsan důkladně a spolehlivě likviduje 
zasažené plevele již během několika hodin  
po aplikaci. Účinná látka je přírodního původu 
a je biologicky odbouratelná. Finalsan je zcela 
neškodný pro domácí zvířata.

             Po zaschnutí  
přípravku můžeme 

    okamžitě 
  do zahrady! 

             Po zaschnutí  
přípravku můžeme 

    okamžitě 
  do zahrady! 



Finalsan® Přípravek k likvidaci mechů v trávníku* 
 koncentrát pro úplnou a šetrnou likvidaci mechu v trávníku
 účinkuje okamžitě a dlouhodobě
 odumřelý mech nápadně nezčerná, pouze zhnědne a nezanechává skvrny na dlažbě
 	účinná látka je přírodního původu a je biologicky odbouratelná
 neškodný pro včely
 k použití na zahradách a v okolí domu

Dávkování:  1,6 % roztok (tj. 100 ml koncentrátu na 6 litrů vody) vystačí na 
6 m² porostu, 1 litr připraveného roztoku aplikujte konví na 1 
m² plochy, 1 litr koncentrátu  
Finalsan Přípravek k likvidaci mechů v trávníku  
vystačí na 60 m² porostu 

Ochranná lhůta: 5 dní

Aplikace se na rostlinách projeví již během několika hodin. 
Listy ošetřených rostlin zhnědnou a odumírají.

5

EAN kód

4005240005040

Balení Ks/karton

1000 ml 10

Č.mater.: 000276

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

po ošetření

před ošetřenímpřed použitím

po použití

Likvidace plevelů

             Po zaschnutí  
přípravku můžeme 

    okamžitě 
  do zahrady! 



6

Přípravky firmy Neudorff ochrání rostliny, ale nenarušují životní prostředí
	protože obsahují především účinné látky, které se běžně vyskytují v přírodě,
	protože většinou nejsou nebezpečné pro různé užitečné organismy ani pro včely,
	protože jsou vyráběny převážně z přírodních surovin.

Včely neohrozí!

Rostliny ochrání – včely ušetří!

Včelstva na celém světě stále více vymírají, v Evropě už ubylo 10 - 30 % včelstev.   
A včely jsou přitom nezbytné pro opylování rostlin, jen tak může být  zajištěna dobrá sklizeň ovoce, zeleniny a obilnin.

K vymírání včel dochází z mnoha důvodů, ohrožují je různé nemoci, například 
varroáza.

Podle nejnovějších informací představují pro včely velké akutní riziko přípravky 
na ochranu rostlin s obsahem neonikotinoidů.

Přípravky na ochranu rostlin by životní prostředí neměly ohrožovat, a proto  
firma Neudorff používá ve svých výrobcích převážně takové účinné látky, které 
se v přírodě běžně vyskytují a včelám ani jiným užitečným organismům neškodí.

Ochrana životního prostředí je pro Neudorff jedním z nejdůležitějších kritérií  
při vývoji nových přípravků.

Ochrana rostlin
Přípravky na ochranu rostlin od firmy  
Neudorff působí rychle a spolehlivě proti 
celé řadě škůdců na rostlinách. Účinné látky 
přírodního původu chrání životní prostředí  
a jsou neškodné pro včely. Výrobky se mohou 
používat i v ekologickém zemědělství.
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Spruzit® Koncentrát proti škůdcům*

	účinná látka - kombinace přírodního pyrethrinu  
a řepkového oleje

	působí na dospělce i jejich larvální stadia
	s okamžitým účinkem proti savým a žravým škůdcům - mšicím, třásněnkám, housenkám atd.
	neohrožuje včely
	určený pro ochranu všech okrasných rostlin ve volné půdě
	vhodný do skleníků a zimních zahrad 

Dávkování: koncentrát se aplikuje dle návodu, maximálně 2 % roztok 

Ochranná lhůta: 2 dny

Spruzit® AF Přípravek proti škůdcům*

	účinná látka - kombinace přírodního pyrethrinu  
a řepkového oleje

	působí na dospělce i jejich larvální stadia
	s okamžitým účinkem proti savým a žravým škůdcům - mšicím, třásněnkám, housenkám atd.
	neohrožuje včely
	určený pro ochranu všech okrasných rostlin ve volné půdě
	vhodný do skleníků a zimních zahrad 
	roztok k okamžitému použití

Dávkování:  rostliny důkladně postříkat i na rubu listů - až do počátku  
skanutí 

Ochranná lhůta: 2 dny

EAN kód

4005240004555

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000272

EAN kód

4005240004586

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000271

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Neudosan® Přípravek proti mšicím*

	účinná látka - draselné soli přírodních mastných kyselin, rychle v přírodě odbouratelné
	proti savým a žravým škůdcům - mšicím, sviluškám, molicím atd.
	neohrožuje včely, dravé vosičky a zlatoočky
	vhodný pro ovocné rostliny, bobuloviny a jahodník i pro zeleninu ve volné půdě, sklenících, 

zimních zahradách i obytných prostorech

Dávkování:  koncentrát se aplikuje v roztoku 20 ml/1litr vody, rostliny důkladně postříkat

Ochranná lhůta: 0

Neudosan® AF Přípravek proti mšicím*

	účinná látka - draselné soli přírodních mastných kyselin, rychle v přírodě odbouratelné
	proti savým a žravým škůdcům - mšicím, sviluškám, molicím atd.
	neohrožuje včely, dravé vosičky a zlatoočky
	vhodný pro ovocné rostliny, bobuloviny a jahodník i pro zeleninu ve volné půdě, sklenících, 

zimních zahradách i obytných prostorech

Dávkování:  roztok k okamžitému použití v nádobkách s mechanickým rozprašovačem, rostliny 
důkladně postříkat

Ochranná lhůta: 0

EAN kód

4005240003657

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000216

EAN kód

4005240003770

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000217

Ochrana rostlin
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Prostředky pro 
posílení rostlin
Zdravé a silné rostliny jsou lépe odolné proti 
chorobám. Přírodní pomocné prostředky  
od firmy Neudorff podporují zdravotní stav 
rostlin a jejich odolnost vůči chorobám. 
Při včasné aplikaci omezují nutnost použití 
fungicidů.

BioBlatt  Pomocný prostředek proti padlí
	účinná složka - lecitin, získávaný extrakcí z rostlin sóji
	proti padlím na jabloni, angreštu, okurce a ostatních zeleninách, dále na kořeninových, okrasných 

a léčivých rostlinách 
	postřik preventivně nebo při prvním výskytu onemocnění
	neohrožuje včely 
	využítí v zahradách, sklenících i obytných prostorech

Dávkování:  koncentrát se aplikuje v roztoku 7,5 ml na 5 l vody 
ve spreji je roztok připraven k okamžitému použití 
rostliny důkladně postříkat 

Ochranná lhůta: 0

EAN kód

4005240003008

Balení Ks/karton

2 x 20 ml 20

Č.mater.: 000252

Neudo®-Vital AF Pomocný prostředek na ochranu rostlin
	účinná složka - výtažek z mořských řas a přírodní mastné kyseliny
		pomocný prostředek zvyšuje odolnost rostlin vůči houbovým chorobám u růží, okrasných 

rostlin, zeleniny a ovocných stromů
	postřik preventivně nebo při prvním výskytu onemocnění
	neohrožuje včely
	vhodný pro použití nejen na zahradě, ale i ve sklenících a bytech.
	nemá žádné negativní účinky na lidi ani zvířata

Dávkování:   připraven k okamžitému použití 
rostliny důkladně postříkat

Ochranná lhůta: 0

EAN kód

4005240173466

Balení Ks/karton

500 ml 12

Č.mater.: 000586

Neudo®-Vital Pomocný prostředek na ochranu rostlin
	účinná složka - výtažek z mořských řas a přírodní mastné kyseliny
	pomocný prostředek zvyšuje odolnost rostlin vůči houbovým chorobám u peckovin, jádrovin, 

drobného ovoce a jahodníku
	postřik preventivně nebo při prvním výskytu onemocnění
	neohrožuje včely
	vhodný pro použití nejen  na zahradě, ale i ve sklenících a zimních zahradách
	nemá žádné negativní účinky na lidi ani zvířata

Dávkování:   koncentrát se aplikuje v roztoku 10 – 30 ml na 1 litr vody 
rostliny důkladně postříkat 

Ochranná lhůta: 0

EAN kód

4005240173046

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000583
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Permanent Sprej proti mouchám #

	účinná látka - pyrethrin, extrakt z kopretiny
	vynikající okamžitý účinek
	zároveň dlouhodobý účinek
	proti všem druhům much 
	účinný i proti  jinému létavému hmyzu, jako jsou např. komáři, tiplice a vosy

Dávkování:  postříkat místa, která létající hmyz s oblibou vyhledává

Permanent Sprej proti obtížnému hmyzu #

	účinná látka - pyrethrin, extrakt z kopretiny
	vynikající okamžitý účinek
	zároveň dlouhodobý účinek
	proti lezoucímu hmyzu, jako jsou švábi, cvrčci, rybenky a svinky
	výborný i proti klíšťatům, roztočům a blechám

Dávkování: postříkat místa, která lezoucí hmyz s oblibou vyhledává

EAN kód

4005240173398

Balení Ks/karton

200 ml 12

Č.mater.: 000257

EAN kód

4005240004142

Balení Ks/karton

200 ml 12

Č.mater.: 000256

# Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravky 
proti hmyzu
Přírodní účinné látky přípravků Permanent 
firmy Neudorff působí cíleně a spolehlivě proti 
různému obtížnému hmyzu v domácnostech 
i ve volné přírodě. Aplikační zařízení je 
uzpůsobeno pro likvidaci jak lezoucího, tak  
i létajícího hmyzu.
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# # Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Loxiran® Návnadová dóza – k jednorázovému použití # 
	účinná látka - insekticid spinosad
	k odstranění mravenců na terasách, balkónech a v obytných prostorech 
	dózy umístit do blízkosti mravenišť nebo na mravenčí stezky, nedávat na přímé slunce
	jednorázová návnada
	po požití návnady dělnicemi, larvami a královnou dojde k postupnému vyhubení celého  

mravenčího společenství za jeden až dva týdny

Dávkování:  umístit do blízkosti mraveniště

Loxiran® Mravenčí bufet # 
	účinná látka - insekticid spinosad
	k odstranění mravenců na terasách, balkónech a v obytných prostorech 
	dózy umístit do blízkosti mravenišť nebo na mravenčí stezky, nedávat na přímé slunce
	dózy lze opakovaně použít
	po požití návnady dělnicemi, larvami a královnou dojde k postupnému vyhubení celého  

mravenčího společenství za jeden až dva týdny

Dávkování:  umístit do blízkosti mraveniště

EAN kód

 4005240183809

Balení Ks/karton

 1ks 12 

Č.mater.: 000584

EAN kód

4005240006818

Balení Ks/karton

2 ks 20

Č.mater.: 000251

Přípravky proti 
mravencům
Mravenci se stávají obtížnými, pokud si 
vytvoří mraveniště v blízkosti našeho obydlí. 
Stavbou mraveniště poddolují cesty, terasy 
a často osidlují kuchyně a spižírny. Přírodní 
účinné látky přípravků Loxiran firmy Neudorff 
působí spolehlivě a cíleně proti mravencům ve 
vnitřních i vnějších prostorách.
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# Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Loxiran® Mravenčí bufet - náhradní náplň #

	náhradní náplň k Mravenčímu bufetu
	účinná látka - insekticid spinosad
	k odstranění mravenců na terasách, balkónech a v obytných prostorech 
	po požití návnady dělnicemi, larvami a královnou dojde k postupnému  

vyhubení celého mravenčího společenství za 1 – 2 týdny

Dávkování: doplnit dle potřeby do Mravenčího bufetu

Loxiran® Sprej proti mravencům #

	účinná látka - pyrethrin, extrakt z kopretiny
	k odstranění mravenců v obytných prostorech, na terasách a balkónech
	neobsahuje pyretroidy a jiné syntetické látky
	aplikace pomocí mechanického rozprašovače

Dávkování: mravenčí stezky důkladně postříkat

Loxiran® Aerosol proti mravencům #

	účinná látka - pyrethrin, extrakt z kopretiny
	k odstranění mravenců v obytných prostorech, na terasách a balkónech
	neobsahuje pyretroidy a jiné syntetické látky
	aerosol v tlakové nádobce se stlačeným vzduchem
	cílená aplikace díky nasazovací trubičce i na nesnadno dostupných místech

Dávkování: mravenčí stezky důkladně postříkat

Loxiran® -S- Přípravek proti mravencům #

	účinná látka - pyrethrin, extrakt z kopretiny
	k odstranění mravenců na cestách, zpevněných nebo vydlážděných plochách 
	ve formě posypu: 2 – 4 zarovnané lžičky na 1 m2 nebo přímo do mraveniště 
	doporučujeme aplikovat ráno nebo večer, kdy je většina mravenců ještě v mraveništi
	ve formě postřiku: rozpustit 2 – 4 zarovnané lžičky v 0,5 litru vody a nastříkat  

na stezky nebo do mraveniště
	náš tip: nejprve povrch posypat přípravkem a pak lehce pokropit vodou 

Dávkování: posypem nebo postřikem

EAN kód

4005240173244

Balení Ks/karton

20 ml 20

Č.mater.: 000277

EAN kód

4005240006955

Balení Ks/karton

200 ml 12

Č.mater.: 000250

EAN kód

4005240017333

Balení Ks/karton

750 ml 12

Č.mater.: 000259

EAN kód
4005240006887

Balení Ks/karton
100 g 20

Č.mater.: 000213
EAN kód

4005240173350
Balení Ks/karton
300 g 20

Č.mater.: 000275

Přípravky proti mravencům
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Radivit® Urychlovač kompostování
	obsahuje velké množství důležitých humifikačních organismů ve speciálním živném  

substrátu z glycidů a proteinů
	umožňuje rychlé a optimální kompostování kuchyňských a zahradních odpadů,  

posečené trávy a spadaného listí
	urychluje humifikační proces i u obtížně rozložitelných látek
	ideální přídavek k materiálu kompostovanému v kompostérech nebo v nekrytých  

kompostech
	vhodný k plošnému kompostování spadaného listí

Dávkování:  1 kg Radivitu postačí cca na 2 m3 kompostované hmoty nebo na 33 m2  
při plošném kompostování

Termokompostér „Neudorff DuoTherm“ 530 L
	kompostovací zařízení pro rychlokomposty v zahradě
	vhodný pro střední i větší domácí zahrady
	kónický osmihran je sestaven ze 4 dílů, se dvěma velkými odklápěcími otvory pro odběr
	teplo vznikající při humifikaci výborně zadržují zdvojené stěny, vzduch mezi nimi slouží  

jako izolační vrstva
	boční stěny se spojují velmi snadno pomocí svorek
	víko je ze dvou dílů, kde vzduch také slouží jako izolační vrstva 
	odběr kompostu je umožněn odklápěcími otvory u dna kompostéru, alternativní možností 

je vyjmout jednoduchou manipulací jednotlivé díly
	je stabilní, z recyklovatelného materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a korozi
	rozměry:  0,82 x 0,82 x 1,15 m

EAN kód

4005240007204

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 000211

EAN kód

400524007730

Balení Ks/karton

1 ks 6

Č.mater.: 000274

Kompostování
Zahradní a kuchyňský odpad je možno  
zpracovat a využít vytvořením vlastního 
kvalitního kompostu. Přidáním hotového 
kompostu k rostlinám zlepšíme nejenom 
kvalitu půdy, ale dodáme i důležité živiny.

12
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Péče o trávník
Jen zdravý a hustý trávník je opravdu okrasný.  
Je třeba vytvořit pro něj ty nejlepší podmínky. 
Trávník nejlépe roste na slabě kyselých 
půdách, proto je vhodné přezkoušet pH 
půdy. Trávníková organická hnojiva od firmy 
Neudorff mají poměr živin upravený speciálně 
pro trávníky, tím ovlivňují tvorbu trvanlivého, 
pěkného a zdravého travního porostu.

Azet® Trávníkové hnojivo
	organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	ovlivňuje dobrý růst travního porostu a tím potlačuje výskyt mechů a plevelů 
	s okamžitým i dlouhodobým účinkem
Dávkování: 50-100 g/m2 / 2-3 x během vegetačního období

Azet® Podzimní trávníkové hnojivo
	organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin 
	s okamžitým účinkem na podzim i dlouhodobým účinkem v předjaří
	díky vysokému obsahu draslíku je trávník odolnější a lépe odolává v zimě 

suchu a mrazu
Dávkování: 50 g/m2 / aplikace září, říjen  

Obě hnojiva obsahují užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub.

EAN kód

4005240001363

Balení Ks/karton

2,5 kg 5

Č.mater.: 007202

EAN kód podzimní t.h.

4005240183694

Balení Ks/karton

2,5 kg 5

Č.mater.: 007206

EAN kód

4005240001257

Balení Ks/karton

1 ks 12

Č.mater.: 000278

Půdní pH test
	 ke zjištění obsahu vápníku v půdě
	jedno balení - 8 testů pH
	snadno a rychle během 3 minut

Použití:  Odebrat vzorky půdy z několika míst a promísit je tak, jak je uvedeno  
v příbalovém letáku. Půdní pH test obsahuje testovací zkumavku, 
kterou naplníte vzorkem půdy, doplníte destilovanou vodou, přidáte 
testovací tabletu, uzavřete a důkladně protřepáte, dokud se tableta 
nerozpustí. Roztok nechte ustát, dokud nebude zcela čirý a pak porov-
nejte zabarvení kapaliny s barevnou škálou na přední straně obalu.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 
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Azet® Hnojivo pro buxusy
	 organické sypké hnojivo, vyrobeno z přírodních surovin
	dlouhodobě působící plné hnojivo s poměrem živin upraveným  

pro buxusy (zimostrázy) a stálezelené listnaté dřeviny
	vyrovnaný poměr živin podporuje růst rostlin i mikrobiální život v půdě
	podporuje kvalitní růst buxusů a okrasných dřevin
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - přimíchat přímo do zeminy 25–50 g/m2  
1-2 x během vegetačního období
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EAN kód

4005240173473

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 007204
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EAN kód

4005240001301

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007209

EAN kód

4005240173428

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 000279

EAN kód

4005240001608

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007200

Fertofit® Hnojivo pro celou zahradu
	univerzální sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	s vyváženým poměrem živin pro zdravý růst a bohatou úrodu 
	podporuje přirozené fungování biosystému
	s okamžitým i dlouhodobým účinkem
	podíl draslíku z cukrové řepy zajišťuje vyšší odolnost rostlin
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - zapravit přímo do zeminy 50–150 g/m2  
1-2 x během vegetačního období

Azet® Hnojivo pro drobné ovoce a jahody
	 organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	pro bohatou úrodu a aromatickou chuť
	podporuje přirozené fungování biosystému
	s okamžitým i dlouhodobým účinkem
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - zapravit přímo do zeminy 50–100 g/m2  
1-2 x během vegetační období

Zahradní  
organická hnojiva
Organická hnojiva jsou vyrobena pouze  
z přírodních surovin. Působí okamžitě  
i dlouhodobě a dodávají rostlinám nejen 
základní živiny NPK, ale i stopové prvky  
a vitamíny. Zahradní hnojiva firmy Neudorff 
obsahují spory mykorhizních hub.
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Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 



EAN kód

4005240001639

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007208

Azet® Hnojivo pro růže
	 organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	dlouhodobě působící plné hnojivo s poměrem živin upraveným pro růže
	vyrovnaný poměr živin podporuje růst rostlin i mikrobiální život v půdě
	podporuje kvalitní růst a bohaté kvetení růží i trvalek
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - přimíchat přímo do zeminy 25–100 g/m2  
1–2 x během vegetačního období

15

EAN kód

4005240001660

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007201

Azet® Hnojivo pro okrasné dřeviny
	organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	pro posílení růstu a pěkně sytě zelené listy a jehličí
	pro okrasné  konifery a stálezelené listnaté dřeviny
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - přimíchat přímo do zeminy 50 g/m2  
1–2 x během vegetačního období 

EAN kód

4005240173435

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 007214

EAN kód

4005240173442

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 007205

EAN kód

4005240001578

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007203

EAN kód

4005240173459

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 007207

Azet® Hnojivo pro rododendrony 
	organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	nízký obsah solí zajistí zdravý růst a bohaté kvetení kyselomilných rostlin
	speciálně pro rododendrony, azalky, vřesy, hortenzie a jiné vřesovištní rostliny
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  25–75 g/m2 1–2 x během vegetačního období
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Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Zahradní organická hnojiva
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EAN kód

4005240002803

Balení Ks/karton

1 L 10

Č.mater.: 000208

EAN kód

4005240002810

Balení Ks/karton

1 L 10

Č.mater.: 007212

Hnojivo pro muškáty
	 kapalné organické hnojivo pro kvetoucí rostliny se sírou   
	vyživuje muškáty a jiné kvetoucí rostliny pěstované na balkóně, vysázené v květináčích,  

truhlících a jiných nádobách
	obsahuje mnoho stopových prvků, vitamínů a přírodních látek podporujících vyvážený 

růst rostlin a bohaté kvetení

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 20 ml na 1 litr vody /  
1 x za 2 týdny

Hnojivo pro zelené rostliny 
	kapalné organické hnojivo pro rostliny okrasné listem se sírou
	vyrobeno z rostlinných zbytků, z cukrové řepy
	pro všechny zelené rostliny, zejména pro palmy  

(např. Ficus, Dracaena, Yucca) a kapradiny 
	živiny jsou pro rostliny rychle přístupné

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 5-10 ml na 1 litr vody /  
1 x za 1-2 týdny

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Kapalná  
organická hnojiva
Kapalná organická hnojiva jsou vyrobena 
pouze z přírodních surovin. Dodávají rost-
linám základní živiny NPK i stopové  
prvky a vitamíny. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 
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Hnojivo pro rajčata
	kapalné organické hnojivo pro všechny druhy rajčat 
	pro chutné a zdravé plody
	vyrovnaný poměr živin podporuje růst rostlin i mikrobiální život v půdě
	zejména pro pěstování rajčat v nádobách

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 10 ml na 1 litr vody /  
1 x za týden

Hnojivo pro bylinky
	kapalné organické hnojivo pro aromatické rostliny 
	podporuje specifickou chuť a aroma bylinek
	živiny jsou pro bylinky rychle přístupné
Dávkování:  aplikuje se v roztoku 5 ml na 1 litr vody /  

1 x za 2 týdny

EAN kód

4005240002995

Balení Ks/karton

1 L 10

Č.mater.: 000210

EAN kód bylinky

4005240002988

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 007213

EAN kód

4005240002902

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000209

EAN kód

4005240002933

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 007211

EAN kód bonsaje

4005240002926

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 007210

Hnojivo pro citrusy
	kapalné organické hnojivo pro všechny druhy citrusů se sírou a železem
	vyšší obsah železa zabraňuje blednutí listů (chloróze)
	živiny jsou pro citrusy rychle přístupné
	hnojivo je vyrobeno z rostlinných zbytků cukrové řepy

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 5 ml na 1 litr vody /  
1 x za týden

Hnojivo pro orchideje 
	kapalné organické hnojivo pro orchideje se sírou 
	nízký obsah solí pro zdravý růst a bohaté kvetení
	živiny jsou pro orchideje rychle přístupné 
	hnojivo je vyrobeno z rostlinných zbytků cukrové řepy

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 5 ml na 1 litr vody /  
1 x za 4 týdny

Hnojivo pro bonsaje
	kapalné organické hnojivo pro bonsaje se sírou
	vyrobeno z rostlinných zbytků cukrové řepy
	vyvážený poměr živin zajišťuje kompaktní růst rostlin, ale omezuje jejich bujný růst do výšky
	živiny jsou pro bonsaje rychle přístupné
Dávkování:  aplikuje se v roztoku 5 ml na 1 litr vody / 1 x za 4 týdny

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Kapalná organická hnojiva
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Choroby/Škůdci

Americké padlí angreštové Čarodějná kruhovitost trávníku Červená nitkovitost trav Hniloba kořenů

Kadeřavost broskvoní Moniliová hniloba plodů peckovin Moniliová spála peckovin Odumírání poupat rododendronů

Puchrovitost slivoní Rez hrušňová Skvrny na listech rododendronů  
a bobkovišní 

Suchá skvrnitost  

Způsobuje na plodech angreštu ko-
žovité, zelenohnědé skvrny. Plody jsou 
nepoživatelné a opadávají. Padlí se šíří  
i na listy, kde tvoří plísňovité povlaky. 
Napadá také rybíz. Vyskytuje se přede-
vším za slunečného a teplého počasí.
Napadené výhony je třeba odstraňovat. 
Preventivně je třeba aplikovat prostřed-
ky BioBlatt, Neudo-Vital pro posílení 
ovocných stromů nebo Neudo-Vital AF. 

V trávníku se někdy objeví kruhovitě 
uspořádané bílé houby, 2-5 cm velké. 
Trávník je částečně odumřelý, protože  
v půdě je husté, nepropustné podhou-
bí. K tomuto jevu dochází především  
na chudých a písčitých půdách.
Čarokruhy je nutno propichovat  
a zavlažovat, při silnějším napadení  
z trávníku odstranit. Prevencí je vyváže-
né hnojení Azet Trávníkovým hnojivem. 

Nejdříve se v trávníku vytvářejí  
zažloutlé skvrny, nakonec červená vlák-
na houby způsobí zbarvení špiček trav 
do červena. K výskytu napadení dochází 
při přílišné vlhkosti a při nedostatku 
dusíku.
Preventivně je třeba zlepšovat kvalitu 
půdy a trávník pravidelně přihnojovat 
Azet Trávníkovým hnojivem. 

Původcem této hniloby jsou půdní  
houby. Projevuje se na jehličnanech, 
jejichž jehlice nejdříve zblednou  
a později zhnědnou. Na bázi kmene  
a na kořenech se objevují hnědé skvrny.
Napadené rostliny je nutno odstranit  
a vyměnit půdu. Preventivně se dopo-
ručuje již při výsadbě půdu hluboko 
zkypřit a každý rok přihnojit Azet 
Hnojivem pro okrasné dřeviny.

Na  listech broskvoní vznikají zpočátku 
mírně vypouklé žlutozelené, později 
červené skvrny až puchýře, které defor-
mují listovou čepel. Listy pak zasychají 
a opadávají. I na plodech někdy vznikají 
červené skvrny a plody pak opadají.
Preventivně je třeba aplikovat postřik 
prostředkem Neudo-Vital pro posílení 
ovocných stromů.

Na plodech se vytvářejí hnilobné skvr-
ny s kruhovitě uspořádanými, špinavě 
bílými polštářky. Napadené plody 
opadávají, ale často zůstávají mumifiko-
vané viset na stromech. Doporučuje 
se letní odborný řez, aby se v koruně 
stromu zbytečně neudržovalo vlhko. 
Před sklizní je třeba použít preventivně 
postřik prostředkem Neudo-Vital pro 
posílení ovocných stromů.

Je to houbová choroba, která napadá 
květy. Květy vadnou a výhony  
od vrcholu odumírají.
Napadené výhony je nutno hluboce 
seříznout.
Preventivně je třeba v období krátce 
před rašením až do rozkvětu opakova-
ně aplikovat prostředek Neudo-Vital 
pro posílení ovocných stromů.

Na spodní straně listů sají křísi, kteří 
při tom infikují poupata houbovou 
chorobou. Poupata následně zasychají 
a odumírají.
Doporučuje se aplikovat brzy ráno, 
dokud je hmyz málo aktivní, přípravek 
proto škůdcům Spruzit.*

Krátce po odkvětu dochází k nápad-
nému zvětšování plodů švestek. Plody 
jsou často zahnuté nebo nepravidelně 
zakřivené a bez chuti (tzv. bouchoře).  
Nevytváří se pecka a plody předčasně 
opadávají. Jako prevence je vhodný  
pravidelný letní odborný řez a před 
rašením a během květu několikrát opa-
kovat postřik prostředkem Neudo-Vital 
pro posílení ovocných stromů.

Tato choroba se projevuje oranžovými 
skvrnami na lícní straně listů a žlutavými 
vřídky na rubu listů.
Doporučuje se preventivní postřik  
od poloviny dubna. Důležité je odstra-
ňovat na podzim spadané listí  
a preventivně aplikovat postřik 
prostředkem Neudo-Vital pro posílení 
ovocných stromů nebo Neudo-Vital AF.

Nepravidelně velké tmavě hnědé až 
popelavě šedé skvrny na listech, částeč-
ně s tmavým okrajem. Doporučuje se 
vyvážené hnojení Azet Hnojivem pro 
rododendrony a preventivně nebo  
při prvních příznacích aplikovat 
prostředech Neudo-Vital pro posílení 
ovocných stromů.

V květnu, zejména za vlhkého počasí,  
se na listech třešní, švestek, meruněk  
a bobkovišní objevují načervenalé  
až hnědé skvrny, které později usychají 
a vypadávají. Při silném napadení listy 
opadají již v červnu. Napadené části 
stromů seříznout a zlikvidovat. Nejlepší 
prevencí je vyvážené hnojení.  
Nejvhodnější je hnojivo  
Fertofit Hnojivo pro celou zahradu.

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Choroby/ŠkůdciPříroda – náš vzor. Už 160 let
Příroda je naším nejlepším učitelem. Řada našich 
výrobků obsahuje účinné látky, které se vyskytují 
běžně v přírodě. Mnoho našich výrobků bylo vyvinu-
to na základě studia přirozeného chování škůdců. Je 
to proto, že jsme se již od založení naší firmy v roce 
l854 zaměřili na ochranu životního prostředí a jeho 
udržitelnost.

Využití síly přírody

Naše vlastní výzkumné oddělení vyvíjí a testuje už 
nyní výrobky, které budou patrně uvedeny na trh 
až kolem roku 2023, musejí totiž projít zdlouhavými 
procesy schvalování a obsáhlými studiemi životního 
prostředí. Při vývoji dáváme přednost účinným lát-
kám přirozeného původu, které nenarušují život včel, 
ptáků, dešťovek a jiných obyvatel zahrady, ale přitom 
umožňují lidem užívat si pohody na zahradě.

Ekologická udržitelnost závisí na zajištění 
mnoha faktorů

Šetřeme zdroje: Přírodní zdroje naší planety, 
voda, energie a dřevo, nejsou nevyčerpatelné.  
Proto dbáme na to, abychom při výrobě 
spotřebovali co nejméně surovin. Podpořte  
i vy ekologickou udržitelnost koupí výrobků,  
které pomáhají šetřit životní prostředí. 

Zachovejme druhovou pestrost: Společenský, 
sociální a ekonomický vývoj naší společnosti se 
bohužel nezastaví před životním prostorem, který 
byl dosud vyhrazen zvířatům a rostlinám. Důsledkem 
je řada vyhubených nebo vyhynulých druhů. Tento 
nepříznivý vývoj můžeme zastavit, jen když se 
budeme chovat ohleduplně a používat výrobky, 
které nijak neovlivňují přirozený výskyt rostlinných  
a živočišných druhů. 

Pečujme o zahradu v souladu s přírodou: 
Značka Neudorff garantuje, že při výrobě a zpra-
cování svých produktů využívá obnovitelné zdroje. 
Proto používání těchto výrobků zatěžuje životní 
prostředí jen minimálně.

Ekologická udržitelnost se značkou Neudorff

Principem trvale udržitelného vývoje se ve firmě 
Neudorff řídíme už celá desetiletí, protože je 
součástí našeho vnitřního přesvědčení, a vyvíjíme 
výrobky, které chrání životní prostředí v maximální 
možné míře. 

Udržitelnost pro nás znamená:

§  využívat podle možností rychle obnovitelné, 
tuzemské suroviny,

§  vyrábět vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů 
energie (voda, slunce, vítr, odpadové teplo  
z bioplynových stanic apod.),
§  pokud musíme elektřinu přikupovat, pak pouze  

z přírodních zdrojů, tedy vyrobenou z obnovitel-
ných  zdrojů energie,
§ vyhýbat se cestování letadlem,
§  omezit emise CO2 z našich firemních vozidel  

na l20 mg,
§  neustále se zabývat zlepšením bilance emisí CO2 

celé naší firmy,
§  definovat ukazatele pro určité oblasti, např. výro-

bu hnojiv, a pravidelně dohlížet na vývoj spotřeby 
energií, ochranu vody, minimalizaci odpadu apod.,
§  podporovat aktivity pro ochranu životního 

prostředí, např. ochranu tropických deštných lesů 
na Kostarice nebo zakládání školních zahrad.

Udržitelnost v praxi

V minulých letech jsme dosáhli úspěchů v ob- 
lasti úspory energií a dalších zdrojů, instalovali jsme 
úsporná osvětlovací tělesa a využíváme vlastní solární 
kolektory. Kontinuálně se snažíme v maximální 
možné míře chránit životní prostředí. Považujeme  
to za svou povinnost, cítíme zodpovědnost vůči 
přírodě a následujícím generacím.
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Bělásek zelný Červci na okrasných rostlinách Housenky Mera zimostrázová

Ploštice Ruměnice pospolná Slimáci Svilušky

Housenky běláska zelného ožírají  
okrajové i středové listy zelí a zůstává  
po nich povrch znečištěný jejich výkaly. 
Doporučuje se preventivně zakrý-
vat záhon od výsadby až po sklizeň 
ochrannou sítí proti hmyzu.
Při prvním výskytu housenek  
na nezakrytém záhonu je třeba použít 
přípravky proti škůdcům Spruzit*.

Červci napadají bylinné rostliny, 
zejména v bytech a sklenících. Dospělí 
jedinci i larvy vysávají pletiva z listů, 
rostliny zaostávají v růstu, deformují se 
a nakonec hynou. Při prvním výskytu 
červců postříkat rostliny přípravkem 
proti škůdcům Spruzit*.

Většinou se jedná o raná stádia motýlů. 
Mohou se na rostlině vyskytovat  
i ve formě kokonů. Housenky prozradí 
nápadný žír na listech a květech. 
Preventivně se osvědčuje ochranná síť 
proti škůdcům.
Při výskytu se doporučuje postřik
přípravkem proti škůdcům Spruzit*.

Napadení merou se projevuje defor-
macemi listů na špičkách výhonů.  
Na lžičkovitě zakřivených listech sají 
mšicím podobné larvy s bílými vosko-
vými vlákny a světlými kupičkami trusu 
(patrnými pod lupou).
Napadené rostliny je třeba ihned oše-
třit přípravky proti škůdcům Spruzit*. 
Preventivně pomáhá pravidelný řez 
keřů (živých plotů).

Mšice listové Molice Mšice rybízová Mšice smrková

Nejdříve jsou patrné deformované listy 
nebo lepkavá medovice na povrchu 
listů. 
Mšice - malí, ovální paraziti s křídly 
nebo bez nich - sají na spodní straně 
listů a na vrcholcích výhonů. 
Okamžitě po zjištění výskytu aplikovat 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan.* 

Způsobují přímé škody sáním na 
spodní straně listů rostlin. Dochází k 
odbarvování, deformování a opadávání 
listů. Molice vylučují lepkavou sladkou 
medovici. Napadené rostliny chřadnou 
a nezřídka i hynou.
Při napadení se aplikují brzy ráno nebo 
večer, zejména na spodní stranu listů, 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan.* 

Prozradí se červenohnědými zduřeni-
nami na listech. Krémově bílé až světle 
zelené mšice sají na spodní straně listů. 
Ihned po zjištění je třeba aplikovat (ze-
jména na spodní strany listů) přípravky 
proti škůdcům Spruzit*.

Když jehličí na smrcích hnědne směrem 
od kmene a jehlice opadávají, sají  
na jehlicích mšice. Napadení je třeba 
kontrolovat již v únoru – pod větev 
položit bílý papír a poklepem na větev 
zjistit, zda na papír nepadají mšice.
Ihned po zjištění výskytu mšic je třeba 
aplikovat přípravky proti škůdcům 
Spruzit* nebo Neudosan.*

Když jsou listy nebo květy zakrnělé 
nebo děravé a žádní škůdci nejsou pa-
trní, je to následek napadení plošticemi. 
Jsou velké 4-7 mm a sají na mladých 
pupenech a poupatech. Po rozvití se 
z malých otvorů po sání vytvoří velké 
díry.
Doporučuje se aplikace brzy ráno 
přípravky proti škůdcům Spruzit*.

Ruměnice se často shromažďují  
na úpatí kmenů lip, akátů nebo jírovců,  
kde se vyhřívají. Objevují se od února 
do září a sají na květech lip nebo vysá-
vají semena a mrtvý hmyz. 
Většinou nijak neškodí, a tak není třeba 
je likvidovat.
V případě přemnožení a škodlivých 
projevů lze aplikovat přípravky proti 
škůdcům Spruzit*.

Přítomnost slimáků prozradí noční žír 
na rostlinách a na povrchu půdy stopy 
slizu.
Šetrný způsob likvidace je použití 
přípravku Ferramol.*

Granule se aplikují mezi rostliny – 
nejlépe večer po závlaze nebo po dešti. 
Aplikaci je třeba opakovat.

Svilušky jsou velmi drobní, světle žlutí 
nebo i červení, ovální roztoči, kteří sají 
na spodní straně listů, kde si vytvářejí 
jemné pavučinky. Vlivem sání vznikají  
na listech tečkovité skvrny a napadené 
listy postupně žloutnou a zasychají.
Při napadení pomáhá aplikovat 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan.* 

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Kontakt pro ČR:
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Office: Moldavská 13, 625 00 Brno
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www.facebook.com/neudorff.cz
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ZC s.r.o.
Jiráskovo předměstí 633/III
377 01 Jindřichův Hradec
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E-mail: vo@zc.cz

Hlavní sklad
Jiráskovo předměstí 633/III
377 01 Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 370 900
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E-mail: vo@zc.cz

Sklad Morava
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www.neudorff.de 

KATALOG 2015

www.neudorff.cz

Vážení obchodní partneři,

nejen na venkově, ale i ve městech si stále 
více lidí pěstuje vlastní ovoce a zeleninu.  
Ale nejde jen o samozásobování a úspěchy  
při sklizni, ale také o zábavu a zážitky  
při společné péči o zahradu a radost z pobytu 
a pohybu v krásně upravené zahradě. Je to 
vítaný trend, zaslouží si naši podporu.

V nabídce firmy Neudorff najdete prostředky 
k řešení téměř všech problémů, s nimiž se 
můžete setkat při péči o zahradu, které jsou 
přitom šetrné k přírodě. 

O ochranu životního prostředí a jeho 
udržitelnost se dnes zákazníci zajímají více než 
v minulosti. Společnost Neudorff se těmito 
tématy zabývá již řadu desetiletí a staly se 
součástí její firemní filozofie. Odstartujte spolu 
s námi novou zahradní sezonu. 

Přejeme vám i sobě krásné počasí a spoustu 
zapálených zahrádkářů.

S přátelským pozdravem

Hans-Martin Lohmann 
jednatel společnosti W. Neudorff GmbH KG

Karl-Heinz Dautz 
ředitel marketingu, distribuce a obchodu 
společnosti W. Neudorff GmbH KG
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